
Vakantieappartementen in 

Hagnau aan het Bodenmeer 
https://ferienhaus-losch.de 
 

Welkom in Huize Losch! 
 
Beste Vakantieganger! 
 
Bedankt voor uw interesse in onze vakantieappartementen in het wijndorp 
Hagnau aan het Bodenmeer dat tussen Meersburg en Friedrichshafen is 
gelegen. Voor uw vakantie staan er trie riant ingerichtte vakantieappartementen 
tot uw beschikking, welke zich in een van onze twee huizen bevinden. 
 
Vakantieappartement 1 is op de begane grond van het linker huis op de foto 
gesitueerd (Im Horn 4), en vormt voor 4 personen een prettig verblijf. 
Appartement 2 ligt onder het dak van dit huis en is voor 2 personen bestemd. Tot 
slot is er nog appartement 3 voor 2-3 personen, hetgeen is gelegen onder het 
dak van het huis op de foto boven (Im Horn 6). 
 
Beide huizen zijn zeer rustig gelegen en kijken uit over het schitterende 
Bodenmeer en de bergketen van de Alpen. De appartementen zijn gezellig 
ingericht, de slaapkamers zijn voorzien van comfortabele bedden en een 
kleurentelevisie. Het appartement 1 bezit bovendien een terras, het appartement 
3 een balkon. De kompleet ingerichtte keukens en moderne badkamers dragen 
ertoe bij dat u zich snel bij ons thuis voelt. Wij liggen op slechts 50 m lopen van 
het meer vandaan en tevens op een steenworp afstand van de stijger, 
waarvandaan u al uw excursies per boot kunt beginnen. Bussen rijden vanaf de 
B 31 om het half uur en verbinden Hagnau met de omliggende steden en dorpen. 
Talrijke restaurants verwelkomen u met hun heerlijke (vis-)specialiteiten en 
wijnen. Hiernaast bent u van harte uitgenodigd op de talrijke plaatselijke 
festiviteiten en evenementen in ons dorp. Voor nadere informatie 
en voor uw reservering sta ik graag voor u klaar. Ik verheug me op uw anvraag. 
U kunt mij bereiken onder: 

 
 

 
Ferienhaus Losch 
 
Mevrouw Bettina Losch 
D-88709 Hagnau, Im Horn 6 
Telefon: +49 (0) 7532 5082 
E-Mail:   seehaas@web.de 

 
 

 
 
 
 
 
 

Per auto kunt u ons via de autosnelwegen bereiken uit de richtingen Stuttgart of München. Parkeren kunt u 
uiteraard op ons terrein. Autotreinen eindigen in Lörrach, Lindau en München-Ost. Internationale 
treinverbindingen gaan naar Friedrichshafen en Lindau en Friedrichshafen beschikt bovendien over een eigen 
luchthaven. Op deze luchthaven kunt u ook Bodenzee-Zeppelin-vluchten boeken (vroegtijdige reservering is 
aan te raden). 

https://goo.gl/maps/hiq499VBeW52
https://ferienhaus-losch.de/

